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Sammanfattning 

Studien syfte är att se om det finns något samband mellan de tre personlighetsegenskaperna; 

självkänsla, riktighet, tillhörighet och konformitet. Studien undersöker även skillnaden i grad 

av konformitet i enklare och svårare bedömningssituationer. Metoden är att riktiga 

försökspersoner blandas med konfederater och utför två ansiktes minnestest, ett svårt och ett 

enkelt för att se om graden av konformitet skiljer sig mellan enklare och svårare uppgifter. 

Hypotesen är att personer med höga värden av behov av tillhörandeskap och riktighet i högre 

grad konformerar till gruppens åsikter och personer med höga värden av självkänsla 

konformerar i mindre grad. Hypotesen är även att fler personer konformerar på det svårare 

testet än det enklare. Sammanlagt deltog 94 personer i studien, 47 personer i 

experimentgruppen och 47 personer i kontrollgruppen. Könsfördelningen var 53 män och 41 

kvinnor. Resultatet uppvisade signifikanta skillnader i avseende konformitet och 

svårighetsgrad. Resultatet visade även att konformitet ökade signifikant, med 

svårighetsgraden på testen d.v.s. ju svårare testen blev desto mer konformitet uppvisades. Inga 

signifikanta samband mellan personlighetsegenskaperna och graden av konformitet 

uppvisades. Anledningen till detta kan vara att studien inte gjorde någon åtskillnad mellan 

informativ och normativ konformitet vilket kan leda till att inga samband uppmättes mellan 

personlighetsvariablerna och konformiteten.  

 

Nyckelord: konformitet, riktighet, självkänsla, svårighetsgrad, tillhörandeskap
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Abstract  

The purpose of the study is to investigate any correlations between three personality traits; 

self-esteem, accuracy, belongingness and conformity. The study investigates the difference in 

degree of conformity in simpler and harder evaluation situations. The method requires a mix-

up of real participants and confederates who attempts two face recognition tests, one hard and 

one easy to see if degree of conformity differs between simpler and harder tasks. The 

hypothesis is that individuals with high degrees of need for belongingness and accuracy are 

more likely to conform to the opinion of the group and people with high degrees of self-

esteem conforms less. The hypothesis also states that more people tend to conform on the 

hard, rather than the simpler test. Altogether 94 persons participated in the study, 47 persons 

participated in the experimental group and 47 persons in the control group. Distributions in 

terms of sex were 53 men and 41 women. The result showed significant results in conformity 

and difficulty. The results also showed that conformity increased along with task difficulty i.e. 

the harder the test the more conformity.  No significant values were presented between the 

personality traits and degree of conformity, the reason might be that the study itself didn’t 

investigate normative and informative conformity by themselves which is why no correlations 

were found between conformity and personal factors. 

 

Keywords: accuracy, belongingness, conformity, difficulty, self-esteem 
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Social påverkan influerar människor hela tiden och personligheten formas på många sätt av 

individens sociala omgivning. Cooley menade att ”varje individ blir som denne tror att andra 

uppfattar den” (Cooley 2009). Men social påverkan inverkar på mer än bara identiteten. 

Konformitet är på många sätt en livsviktig kraft som driver individer att handla efter vissa 

mönster och utgör stora delar av varje människas fostran i livet. Men konformitet är även en 

omedveten drivkraft som har förmågan att ändra och forma individers uppfattningar, åsikter 

och beteenden.    

 

Konformitet (conformity).      

    Svedberg (2007) beskriver exempelvis konformitet som likformighet eller 

överensstämmelse, en strävan att följa vad som är vanor, tankesätt, seder och bruk – att inte 

avvika från mängden.  

Eisele (2009) beskriver konformitet som social flexibilitet med begränsningen likformighet 

- dvs. att anpassa sitt beteende eller sin uppfattning efter verkligt eller inbillat grupptryck. 

     Maltén (1992) beskriver konformitet som: ”Samstämmighet/konformitet inom gruppen 

möjliggörs genom ett samspel mellan medlemmarnas sätt att uppfatta, tänka, känna och bete 

sig. Man kan tala om ett delat accepterande av normerna. Den enskilde har accepterat och 

internaliserat kraven som sina egna och handlar efter dem, även när gruppens kontroll inte 

finns...” (Maltén, 1992). 

Den mest erkända studien som undersökt effekter av sociala påtryckningar är Asch 

klassiska konformitetsexperiment. Asch (1955) lyckades med hjälp av falska gruppdeltagare, 

vilka kallades konfederater konformera åsikten hos 75 % av studiens riktiga försökspersoner 

trots att dessa egentligen visste att de hade rätt (Asch, 1955). Genomslagskraften i Asch studie 

berodde framförallt på att bedömningsuppgiften försökspersonerna besvarade var väldigt 

enkel och gav ett totalt rätt resultat när den besvarades enskilt, men under påverkan av 

konfederater svarade försökspersonerna fel. Asch menade att konformiteten tjänade som en 

social konsekvens här och ändrade attityder och framförallt åsikterna hos försökspersonerna 

vilka privat var helt säkra på sin åsikt. 

Konformitet leder till att individer önskar vara tillmötesgående gentemot andra genom att 

forma sina attityder medan individerna på ett personligt plan behåller den privata åsikten. 

Samtidigt kan individer konformera sina beteenden under socialt tryck och ändå behålla 

insikten att det faktiskt är deras egna beteenden (Blake, Helson & Mouton 2009). 

 Auktoritära individer konformerar generellt i högre grad än andra men konformitet kan 

samtidigt öka känslan av auktoritet och säkerhet genom en förstärkning av det individer tror 

är den egna åsikten (Hogg & Cooper, 2003).  

Studier som behandlar konformitet har visat att trots att människor vill se sig som 

fritänkande individer är alla drivna av en kraft att följa strömmen. Konformitet har både bra 

och dåliga effekter på människor, det hjälper oss att köra på rätt sida av vägen och skapar en 

trygghetskänsla i att alla andra konformerar efter rätt trafikbeteende samtidigt som de 

negativa effekterna av konformitet kan leda oss till drog och alkoholmissbruk. 

 

Konformitet och svårighetsgrad 

Konformitet som påverkar åsikter i bedömningssituationer har visat att det finns en skillnad i 

grad av konformitet beroende på uppgifterna som presenteras för försökspersonerna.  

Det som tidigare undersökts som kan liknas vid svårighetsgrad och konformitet är en 

studie av Baron och Vandello (1996). Dessa menade att en tydlig variabel som påverkar 

graden av konformitet hos försökspersoner är relevansen försökspersonerna lägger vid 

uppgiften. Deras test gick ut på att testa två olika situationer och konformitet, det ena testet 

var enkelt men framställdes som viktigt medan det andra testet var svårt men framställdes 



 

 

2 

som mindre viktigt för försökspersonerna. Resultatet visade att enklare/viktigare test 

minskade konformiteten jämfört med svårare/oviktiga men försökspersonerna i 

experimentgruppen gjorde fortfarande 13 % mer fel än försökspersonerna i kontrollgruppen 

på det enklare testet. Vad Baron och Vandelo (1996) även visat är att det finns en skillnad i 

konformitet på svåra och viktiga bedömningssituationer i förhållande till svåra men inte så 

viktiga.  

Giddens (1991) studier undersökte resultatet av hur försökspersoner använder sig av 

grupparbete vid svårare uppgifter. Även om Giddens inte systematiskt ringade in någon 

specifik grupp av individer visade de efterföljande intervjuerna att de mest företagsamma och 

drivande försökspersonerna vände sig mest till gruppen med de svåra arbetsuppgifterna 

(Giddens, 1991).          

Blake, Helson och Mouton (2009) drar slutsatsen vad det beträffar konformitet och 

svårighetsgrad att konformitet är mer frekvent med svårare uppgifter än enklare.   

Vad som är intressant med Giddens studie kring konformitet och personlighetsskillnader är 

att alla individer inte är lika benägna att konformera (Giddens, 1991). Detta har lett till att 

studier inom socialpsykologi börjat undersöka de inre förutsättningar som gör individer mer 

eller mindre benägna att konformera när uppgifterna är av olika svårighetsgrad.  

     Föreliggande studie bygger sammanfattningsvis på en rapport av Cialdini och Goldstein 

som behandlar inre faktorers inverkan på konformitet. Dessa menar nämligen att individer 

konformerar för att uppfylla tre mål, behovet av riktighet, att ansluta och att behålla en bra 

självkänsla (Cialdini & Goldstein, 2004). 

 

Normativ konformitet 

Cialdini och Goldstein (2004) menar att konformitet till gruppen sker av två olika skäl, 

konformitet till gruppen eftersom individen söker uppskattning av medlemmarna eller på 

grund av rädsla att lämnas utanför kallas normativ konformitet och konformitet till gruppen i 

avseende att inhämta riktig och valid information kallas för informativ konformitet. Graden av 

personlighetsegenskaperna; självkänsla, riktighet och tillhörandeskap avgör i regel i vilken 

mån individer tenderar att konformera mer normativt resp. informativt (Cialdini & Goldstein, 

2004). 

Normativ konformitet handlar om att individer i offentliga sammanhang håller med 

gruppen men behåller den privata åsikten, människor säger och gör saker offentligt som de 

egentligen inte tror på privat. Det handlar om konformitet till gruppen för att undvika åtlöje 

eller skammen som följer på ensamhet (Liebermann, 2004 ref i Stangor et al). 

Studien som Cialdini och Goldstein publicerade menade vidare att individer som har målet 

med tillhörandeskap vill tillhöra gruppen och få socialt godkännande vilket leder till normativ 

konformitet. Detta eftersom de vill tillhöra gruppen och börjar därför bete sig som gruppen 

gör (Cialdini & Goldstein 2004).      

Cialdini och Goldstein (2004) menar vidare att om en individ har en starkt motsatt åsikt till 

gruppen men ändå konformerar beror detta på normativ konformitet eftersom individen 

offentligt vill passa in i gruppen medan denne privat behåller den egna åsikten. Svårare 

bedömningssituationer påverkar i regel inte graden av normativ konformitet. I svåra 

bedömningssituationer beror sannolikt konformiteten på osäkerhet och motivet är framförallt 

att få information som kan stödja beslutet, s.k. informativ konformitet (Cialdini & Goldstein, 

2004).     

  

Informativ konformitet 

Informativ konformitet innebär att individer går med gruppens åsikt därför att de verkar ha 

den bästa lösningen på problemet men de behöver inte hålla med om deras åsikter. Informativ 

konformitet är även signifikant starkare och tydligare än normativ konformitet (Ross & 
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Nisbett, 1991). 

    Cialdini och Goldstein (2004) menar att individer med höga behov av riktighet har ett 

större informativt tryck då de endast söker rätt information och därför söker de i mindre grad 

social uppskattning. 

Informativ konformitet handlar om att konformera åsikter till gruppens genom antagandet 

att deras uppfattning av en tvetydig situation är mer korrekt än den egna eller att gruppen vet 

något som individen inte vet, en strävan efter rätt svar när individen känner osäkerhet är det 

som konformerar till gruppen (Mcilven & Gross, 1999). Tvetydighet kopplar Cialdini och 

Goldstein (2004) till graden av svårighet och menar att högre grader av svårighet med ett 

högre behov av riktighet leder till mer informativ konformitet.     

Följande del kommer att behandla tre personlighetsegenskapers samspel med 

konformiteten var för sig samt vad som definierar de olika personlighetsegenskaperna men 

först en inblick i studiens egentliga syfte. 

Studiens övergripande frågeställningar lyder: 

*Hur påverkar bedömningssituationer konformiteten? 

*Hur påverkar personlighet konformiteten? 

      

Riktighet och konformitet 

Riktighet handlar om en önskan att ge en rättmätig och riktig tolkning av verkligheten och att 

bete sig korrekt. Målet med riktighet kommer från uppfattningen att individens egna 

handlingar är korrekta och berättigade. Till och med i situationer där människor är motiverade 

av ett eget intresse försöker de se till de egna handlingarna som moraliskt riktiga. Om 

individer luras att tro att deras handlingar är felaktiga söker de antingen ändra sina handlingar 

eller leda andra till att tro som dem själva (Cialdini & Goldstein, 2004).   

Det har även visat sig genom Festingers sociala jämförelseteori att individer jämför sina 

beteenden och attityder med andra för att kunna avgöra huruvida de är korrekta/riktiga, 

speciellt i tvetydiga situationer (Hogg & Cooper, 2003).  

     Taylor och Lobel (1989) menade också att en social jämförelseprocess kan kopplas till 

behovet av riktighet. När de tittade på jämförelseprocesser i lägen där självbilden hotades 

argumenterade de att när individer tydligt jämför sig själva gentemot andra som gör dåligt 

ifrån sig på test som skadar självkänslan börjar dessa simultant att jämföra sig med dem som 

är bättre eller lika bra istället. Detta gör de för att få in den rätta informationen och förbättra 

sin egen situation. 

Crocker och Luthanen (2000) menar att det finns en distinktion mellan vilken typ av 

individer som konformerar på vilka uppgifter. Individer som enligt tester uppvisat ett större 

behov av att ha rätt än andra tenderade att konformera mer på uppgifter av svårare natur.   

Hogg menade att när det handlar om behovet av riktighet finns en skillnad i huruvida 

individen konformerade till gruppens åsikter eller till gruppens suveränitet. Vad Hogg menade 

var att en del individer svarat att de konformerat därför att de sökte uppskattning medan andra 

svarade att de trodde gruppen visste bättre än de (Hogg & Cooper, 2003) 

      Trope (1991) menar att människor söker den rätta eller riktiga informationen på två olika 

sätt när det gäller att klara uppgifter. Antingen söker sig individer till sociala hjälpmedel 

såsom andra individer att förlita sig på eller så väljer individer helt enkelt ut den uppgift som 

de antar att de har störst sannolikhet att klara av, detta för att få rätt. Individet med höga 

behov av riktighet konformerar för att inhämta riktig och valid information samtidigt som de 

strävar efter att öka eller stärka självkänslan. (Trope, ref i Fiske et al, 1991). 

      Schlenker och Weigold (1991) menar också att en högre grad av behovet riktighet leder 

till en högre informativ konformitet eftersom individer söker erhålla all nödvändig 

information för att få rätt och samtidigt stärka självkänslan. Riktighet och självkänsla följs 
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inte simultant åt men i interaktioner med konformitet tenderar högre grader av riktighet 

åtföljas av högre grader av självkänsla (Schlenker & Weigold, 1991).    

  Det finns många intressanta aspekter av faktorn riktighet. I regel har flertalet av 

ovanstående studier ex. (Cialdini & Goldstein, Taylor & Lobel) visat att höga nivåer av 

riktighet kopplas mot informativ konformitet, d.v.s. en önskan att konformera till gruppen 

eftersom individen antar att de har mer rätt. Denna studie vill undersöka hur grad av riktighet 

gör att individer är mer eller mindre benägna att konformeras i enklare bedömningssituationer 

gentemot svårare bedömningssituationer. 

 

Tillhörandeskap och konformitet 

Tillhörandeskap definieras som en önskan att hela tiden interagera med gruppen (Hogg & 

Cooper, 2003). Denna sociala interaktion eller kontakt med andra individer är enligt   

Cialdini och Goldstein (2004) ett grundmotiv vilket ligger till grund för mycket av mänskligt 

beteende. 

Motivet med tillhörandeskap definierar Hornsey och Jetten (2005) som att individer söker 

undvika fenomenet ostracism, en fysisk och psykisk känsla av utanförskap genom att istället 

tillhöra gruppen. 

Behovet att tillhöra gruppen beskrivs av Mcilven och Gross (1999) som ett basbehov för 

människor då individer även på en medveten nivå vill få godkännande av andra för att bygga 

relationer med dessa och på samma gång öka sin självkänsla. Mazlow lade stor vikt vid 

tillhörandeskapet i sin behovspyramid och placerade att ansluta med andra (affiliate), 

acceptans och att tillhöra som det tredje mest fundamentala steget för individers behov 

(Mcilven & Gross, 1999). 

Chartland och Bargh (1999) visade i ett experiment att försökspersoner med höga grader 

av tillhörandeskap omedvetet härmade ansiktsuttrycket hos de deltagare som medverkade i 

experimentet med speciella gester vilket visade att försökspersonen försökte knyta band med 

deltagaren. Chartland och Bargh (1999) drar slutsatsen att individer med högre grader 

tillhörandeskap konformerar normativt eftersom de på ett omedvetet plan söker social 

uppskattning.  

Normativ konformitet handlar om uppskattning och beskriver individers sociala 

önskningar, hur individer hela tiden strävar efter att ingå i gruppen och att bli accepterade i in 

gruppen. Ett begrepp som på många sätt kan liknas vid tillhörandeskap. Att omedvetet 

konformera till gruppens sociala normer och värderingar för att bli accepterade och 

uppskattade (Mcilven & Gross, 1999).  

      Cialdini och Goldstein (2004) menade att omedvetna sociala påtryckningar från gruppen 

leder till en känsla av anknytning mellan individen och gruppen och att normativ konformitet 

är ett exempel på detta (Cialdini & Goldstein, 2004).  

      Tillhörandeskap har även kopplats till andra studier av konformitet ex. Barons (1996) som 

menar att höga värden av denna personlighetsegenskap kopplas i regel till normativ 

konformitet (Baron, 1996 ref i Tesser et al, 1995). 

Föreliggande studie avser att undersöka hur behovet av personlighetsegenskapen 

tillhörandeskap kan relateras till konformitet i situationer där individer är mer eller mindre 

säkra på sin åsikt, beroende på uppgiftens utformning, enklare eller svårare - 

bedömningssituation. 

 

Självkänsla och konformitet 

Begreppet självkänsla handlar om att individer (med god självkänsla) har förmågan att 

uppskatta sitt eget värde, och känner sig accepterade av människor omkring dem. De känner 

sig bekväma i sociala situationer och med de individer som finns omkring dem. Samtidigt 
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känner de sig heller inte tvungna att ändra sina åsikter efter vad andra eller gruppen anser 

(Rosenberg, 1965). 

Problemet med självkänsla är att den kan definieras som både en personlighets – och 

motivationsfaktor. Graden av självkänsla påverkas av konformitet samtidigt som den påverkar 

konformitet. 

Cialdini och Goldstein (2004) menar att begreppet självkänsla som motivationsfaktor i 

förhållande till konformitet handlar om hur individer ständigt är motiverade att ändra sina 

åsikter och värderingar för att behålla och förstärka sin självkänsla. Som personlighetsfaktor 

menar de att individer som först blivit ignorerade av grupper har uppgett en lägre självkänsla 

och ett större behov av att tillhöra gruppen, dessa individer konformerade även mer normativt 

(Cialdini & Goldstein 2004). 

Rubin (1996) går i linje med Cialdini och Goldstein (2004) kring att självkänsla skall 

definieras som en motivationsfaktor. Rubin (1996) menar att individer med hög självkänsla 

känner sig säkrare i sig själva och har större förutsättningar att knyta an till andra personer 

eller grupper. Självkänsla kan liknas vid en del i social anpassningsförmåga och kallas i 

sådana fall självförtroende (Rubin, ref i Millon et al, 1996). 

Även Millon (1996) definierar självkänsla som en motivationsfaktor. Denne menar att 

människor har ett antal personliga och humanistiska behov som styr den önskan som finns att 

tillhöra gruppen. Millon menar att likväl som det finns sociala motiv till att följa gruppen 

finns det även personliga som spelar in, ett av dessa är självkänsla oavsett om den är hög eller 

låg (Millon, 1996). 

Tesser definierar självkänsla snarare som en personlighetsegenskap som påverkas av 

konformitet och menade att individer som misslyckades med enklare uppgifter rapporterade 

lägre nivåer av självkänsla gentemot de som misslyckades med svårare uppgifter (Tesser, 

1995).  

Hollander och Julian (2002) definierar också självkänslan som en personlighetsfaktor. De 

utförde en studie där de riktiga försökspersonerna inte bara besvarade uppgifter tillsammans 

utan fick även ranka på separata skalor hur pass säkra de var på sin sak. Resultatet visade att 

en högre grad av konformitet tillsammans med svårare uppgifter ledde till mindre säkerhet 

hos försökspersonerna. Hollander och Julian (2002) kopplade detta till att konformitet har en 

negativ inverkan på självet och självkänslan. 

Även om definitionen skiljer sig kring huruvida självkänsla skall ses som en 

personlighetsfaktor eller en motivationsfaktor är ovanstående forskare eniga kring att 

självkänsla i första hand påverkar eller påverkas av den normativa konformiteten (Cialdini & 

Goldstein, 2004, Hollander & Julian 2002, Millon, 1996, Tesser 1995). 

Denna studie avser visa hur individer kämpar för att erhålla sin positiva självuppfattning 

samtidigt som högre grader av självkänsla driver individer att konformera normativt som del i 

en social anpassningsförmåga.   

 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att studera sambandet mellan de tre faktorerna självkänsla, 

tillhörandeskap och riktighet och hur dessa gör individer mer eller mindre benägna att 

konformeras i svåra tvetydiga situationer gentemot enklare tvetydiga situationer. Enklare och 

svårare situationer är ett försök att se om det finns samband mellan svårighetsgrad på test och 

graden av konformitet.  

      Frågeställningen som studien utgår från är: 

* Vilka samband finns mellan graden av faktorerna riktighet, tillhörandeskap, självkänsla och 

konformitet i bedömningssituationer? 

    Hypotesen är att individer med högre grader av självkänsla borde stå emot socialt tryck i 

både enklare och svårare bedömningssituationer. 
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Individer med höga grader av tillhörandeskap borde konformera mer i svårare 

bedömningssituationer. 

Individer med högre grader av riktighetsbehov borde konformera mindre i enklare -och- 

mer i svårare bedömningssituationer. 

Individer överlag borde konformera mer i de svårare än i de enklare 

bedömningssituationerna, säkerheten i de enklare bedömningssituationerna borde skapa 

motståndskraft till konformitet.  
 

Metod 

Försökspersoner 

Försökspersonerna som användes i studien hämtades ur ett tillgänglighetsurval. De var alla 

förstaårsstudenter inom psykologi (General Psychology) vid Florida Gulf Coast University. 

Studien som utfördes i Fort Myers, Florida krävde att undersökningen först genomgick ett 

godkännande från FGCU Institutional Review Board då det var riktiga personer i 

undersökningen, ansökan finns bifogat (se bilaga 1).  

Deltagarna i studien var 19-20 år gamla, sammanlagt deltog 94 personer i studien där 53 

var män och 41 kvinnor. 47 personer deltog i experimentgruppen på enkelt respektive svårt 

test och 47 personer deltog i kontrollgruppen. 

Att utföra denna typ av undersökning är av känslig natur i USA och därför är varje forskare 

tvungen att, efter godkännande från Institutional review board även genomgå en 

Internetundervisning i etik och moral i syfte att skydda mänskliga försökspersoner. Efter att 

certifikat erhållits från NIH (The National Institutes of Health - Office of Extramural 

Research) kan man som först utföra experiment innehållande mänskliga försökspersoner (se 

bilaga 2).     

De försökspersoner som deltog i studien tilldelades 3 -5 extra poäng att placera ut på 

antingen sin totala kurspoäng eller på valfritt prov. De av 140 elever som inte fick tillfälle att 

ställa upp i studien p.g.a. tidsbrist skrev en kortare rapport för att få ihop 3 -5 poäng.  

 

Material 

För att utföra ett test som var så neutralt för alla som möjligt kunskapsmässigt och 

utbildningsmässigt och som ändå gick att påverka genom sociala influenser konstruerades två 

stycken minnestest. Det första enklare testet sattes ihop av sammanlagt 25 bilder på ansikten 

där den första delen av testet visade 10 stycken ansikten i fyrasekunders intervaller varefter en 

informationsdel visades om hur man skulle besvara testets andra del. Del två innehöll 15 

stycken ansikten där fem stycken nya ansikten lagts till och där forskaren manuellt klickade 

fram varje ansiktsbild och ställde försökspersonerna frågan huruvida varje ansikte var ”nytt” 

eller ”gammalt”.  

Det svåra testet som konstruerades bestod av sammanlagt 65 bilder på ansikten där första 

delen visade 25 ansikten i tvåsekunders intervaller. Precis som i det enkla testet visades en 

informationsdel i mitten som beskrev hur försökspersonerna skulle besvara testets andra del. 

Den andra delen av testet visade 40 ansikten som klickades fram manuellt och där 25 var 

gamla ansikten och 15 stycken var nya, försökspersonerna fick besvara testet precis som i det 

enkla.  

Poängberäkningen i experimentgruppen gick till på så sätt att forskaren, med hjälp av en 

resultatlista registrerade försökspersonernas svar på varje bild som visades. Forskaren skrev 

”gammalt” eller ”nytt” för varje numrerad bild som försökspersonen uppgav och efteråt 

jämfördes denna resultatlista med de enligt facit manipulerade falska svaren konfederaterna 

uppgivit. Om försökspersonen i experimentet svarat på likartat sätt som konfederaterna 

räknades detta som konformitetspoäng. 
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I kontrollgruppen besvarade 47 personer testet enskilt, utan konfederater eller andra 

deltagare men uppgav svaren på varje ny bild precis som i experimentgruppen. Efter att varje 

person i kontrollgruppen utfört de båda bedömningstesten jämfördes svaren med facit för att 

få fram hur svåra respektive enkla bedömningsuppgifterna var. Resultatet från 

kontrollgruppen jämfördes sedan med de medvetna fel som konfederaterna i experimentgruppen 

uppgav, dessa medvetna fel räknades som antalet konformitetspoäng försökspersonerna kunde svara 

fel på.           

Samtliga försökspersoner i experimentgruppen fick besvara ett frågeformulär i fyra 

sektioner, ett självrapportstest som avsåg mäta de tre variabler studien behandlade, faktorerna 

självkänsla, riktighet och tillhörandeskap. Som en sista kontroll över utomstående variabler 

lades även en manipulationskontroll till i sektion fyra.  

Sektion 1.var en femskalig riktighetsskala (The Need for accuracy scale) med tio 

påståenden av typen ”I place great value on being correct”, ”I go along with others only when 

I’m sure they are correct”, ”The more information I have on my fingertips, the better I feel” 

(se bilaga 3). Skalan som användes utformades efter en äldre skala som använts tidigare vid 

avdelningen för Collaborate Research: The Functions of Social Influence vid Florida Gulf 

Coast University (Bourgeois, 2002). 

    Sektion 2.var Rosenbergs self esteem scale, en femgradig skala med påståenden som ”On 

the whole I am satisfied with myself”, ”I feel I do not have much to be proud of”, “I wish I 

could have more respect for myself” etc. (se bilaga 4) Skalan som användes hämtades ur 

Society and the adolescent self-image (Rosenberg, 1965).   

Sektion 3.som försökspersonerna utvärderade var tillhörandeskalan (The Need to Belong 

Scale) med påståenden som ”I seldom worry about whether people care about me”, ”I want 

other people to accept me”, ”I have a strong need to belong” etc. (se bilaga 5). Skalan som 

användes hämtades ur Individual differences in the need to belong: Mapping the nomological 

network (Leary, Kelly & Cottrell, 2005). 

Sektion 4.var en manipulationskontroll där försökspersonerna fick ranka experimentets 

svårighetsgrad för att se hur svårt de uppfattade det enkla testet och hur svårt de uppfattade 

det svåra testet. Denna sektion innehöll även en fråga till försökspersonerna huruvida syftet 

med studien framgått. Försökspersoner som insett att de deltog i ett konformitetstest 

plockades automatiskt bort från studien (2 stycken) eftersom deras svar därigenom inte blev 

tillförlitliga och att deltagarvariabler på detta sätt kontrollerades (se bilaga 6).    

Varje påstående på de tre skalorna som delades ut bedömdes av varje deltagare där 1. 

motsvarade ”Strongly disagree” 2. ”Disagree” 3. ”Neither disagree nor agree” 4. ”Agree” och 

5. ”Strongly Agree”. Sammanlagt innehöll formuläret 31 stycken flervalsfrågor och en 

kommentarfråga om syftet med studien. Hela formuläret tog runt 8-10 minuter att fylla i. 

 

Procedur 

Sammanfattningsvis gick studien ut på att se sambandet mellan personlighetsvariabler och 

konformitet i två situationer, enklare och svårare bedömningsuppgifter. Social påverkan 

manipulerades genom att låta en riktig försöksperson blandas med tre konfederater vilka 

uppgav fel svar på bedömningsuppgifterna med avsikt att påverka den riktige 

försökspersonen. Svårighetsgraden i studien manipulerades genom att låta hälften av 

försökspersonerna utföra en svårare bedömningsuppgift och hälften en enklare. 

Svårighetsgraden framgick i studien med hjälp av manipulationskontrollen: uppfattad 

svårighetsgrad på bedömningsuppgifterna samt resultaten från kontrollgruppen vilka utförde 

testen individuellt.     

Experimentets syfte var att undersöka effekten av personlighetsegenskaperna; självkänsla, 

riktighet och tillhörandeskap på tendensen att ge efter för grupptryck: Detta skapade två 

bedömningssituationer; A). I bedömningssituationer där försökspersoner var mindre säkra på 



 

 

8 

att de hade rätt eller fel och B.) I bedömningssituationer där försökspersoner var mer säkra på 

att de hade rätt eller fel. Försökspersonerna fick i experiments början fel information om att 

de skulle deltaga i ett minnestest med ansikten. Först visades försökspersonerna, tillsammans 

med tre konfederater ansikten i en power- point slide. Efteråt visades en andra slide med 

ansikten från föregående slide och nya ansikten som inte visats tidigare. Det var i denna del 

som konfederaterna svarade ”fel” i enlighet med en förutbestämd svarsmall, dvs. i vissa fall 

svarade konfederaterna att ett ”gammalt” ansikte var ”nytt” och vice versa.  

I svår bedömningsuppgift försökte konfederaterna påverka åsikterna hos försökspersonerna 

i ett svårt ansiktstest och övertyga dessa att svara fel på några av de ansikten som visades. 

Konfederaterna gav medvetet fel svar på några av de 25 ansikten som visades i den första 

presentationen och återkom i den andra som visade 40 ansikten, d.v.s. 25 gamla och 15 nya. 

Den enklare bedömningsuppgiften innehöll 10 gamla och 5 nya ansikten.  

Personlighetsformulären, självförtroende etc. fylldes i av hälften av försökspersonerna 

innan det egentliga experimentet startade och hälften efter.   

Tillvägagångssättet och försökspersonernas instruktioner byggde på ett skrivet manus 

vilket gjorde att alla försökspersoner behandlades så lika som möjligt (Procedur, se bilga 7). 

Alla försökspersoner var dessutom tvungna att fylla i ett skriftligt godkännande att de kände 

sig bekväma med experimentets natur och att de godkände kraven (Informed consent forms, 

se bilaga 8). 

Alla försökspersoner bokfördes i en resultatlista som innehöll information om vilken typ av 

experiment de varit del av samt hur många gånger de konformerade (Resultatlista, se bilaga 

9). Det facit som den första av konfederaterna i studien använde sig av som hjälpmedel finns 

även bifogat (Facit, se bilaga 10, Manipulationskontrollen, se bilaga 11). 

 

Analys och design  

Personlighetsformulären var rankade från 1-5, ett par av frågorna i formulären var 

formulerade på så sätt att skalorna var tvungna att vändas på, d.v.s. 5-1, 1-5. Dessa frågor var 

2, 5, 6 och 9 i sektion 1 (se bilaga 4.).     

    Medelvärdet räknades ut för varje sektion i personlighetsformuläret för varje försöksperson 

och kodades sedan in i Spss. Antalet fel försökspersonerna gjorde samt huruvida 

försökspersonerna gjort fel över huvud taget kodades in (1=ja, 2=nej) för att sättas i relation 

till medelvärdena från personlighetsformulären.  

    För att se om det fanns samband mellan konformiteten och de olika variablerna användes 

Pearssons korrelation och en variansanalys användes för att avläsa huruvida socialt tryck fått 

någon effekt genom jämförelse mellan grupperna och betingelserna.  

    De oberoende variablerna i undersökningen var svårighetsgrad och påtryckning, den 

beroende variabeln var antal gånger försökspersonerna höll med fel svar/svarade fel. 
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Resultat 

Variansanalysen visade att svårighetsgrad var en faktor som uppvisade en signifikant effekt, 

F1,90=19,81, p‹0,001, (M=0,823). 

En signifikant effekt av påtryckning uppvisades, F1,90=57,04, p‹0,001.    

     Totalt sett konformerade försökspersonerna (M=0,40, SD=0,30) under socialt tryck och 

(M=0,09, SD=0,11) utan påtryckningar.  

     Vad gäller interaktionen mellan påtryckning och svårighetsgrad uppvisas en signifikant 

interaktionseffekt mellan de båda betingelserna, F1,90=7,79, p‹0,005.  

Interaktionseffekten visar sambandet mellan svårighetsgraden och konformiteten i uppgiften. 

Försökspersoner konformerade mer i svår bedömningseffekt (M=0,56, SD=0,23) än i enkel 

bedömningsuppgift (M=0,26, SD=0,29) med social påtryckning. Utan påtryckning gjorde 

försökspersoner mer fel i svår bedömningsuppgift (M=0,13, SD=0,09) än i enkel 

bedömningsuppgift (M=0,06, SD=0,13). Detta visar att försökspersoner gjorde mer fel när 

bedömningsuppgifterna blev svårare samt att socialt tryck ökade andelen konformitet, vilket 

innebär att ju svårare bedömningsuppgifterna blev desto mer konformerade 

försökspersonerna.      

 

Tabell 1. Beroende Variabel: Grad av konformitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar sammanräkningen av det totala antalet fel varje försöksperson gjorde under 

bedömningsuppgifterna med och utan social påtryckning (experimentgrupp och 

kontrollgrupp). Försökspersonerna i kontrollgruppen gjorde sammanlagt 17 st. fel. 

   Genom detta erhölls medelvärdena och standardavvikelserna för respektive test, vilket 

redovisas i tabellen. De försökspersoner som utsatts för påtryckning presenteras som ”Ja” och 

de försökspersoner som ingick i kontrollgruppen presenteras som ”Nej”. De försökspersoner 

som utförde den svårare bedömningsuppgiften presenteras som ”Ja” och de försökspersoner 

som utförde den enklare bedömningsuppgiften presenteras som ”Nej”.  

Svårighetsgrad Påtryckning Medelvärde Standard 

deviation 

Antal 

Enkel  Ja 

Nej  

Total 

0,2604 

0,0600 

0,1582 

0,29004 

0,13070 

0,24310 

24 

25 

49 

Svår 

 

 

Ja  

Nej  

Total 

0,5652 

0,1299 

0,3524 

0,23682 

0,08717 

0,28302 

23 

22 

45 

Total Ja  

Nej 

Total 

0,4096 

0,0927 

0,2511 

0,30431 

0,11672 

0,27913 

47 

47 

94 
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   Kolumnen ”Antal” redovisar hur många försökspersoner som ingick i varje grupp och 

kolumnen ”Total” sammanfattar huruvida samtliga försökspersoner gjorde fel eller inte.  

   Variansanalysen visar en tydlig skillnad mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. 

Dessutom uppvisas en markant skillnad i konformitet mellan det svåra och det enkla testet för 

experimentgruppen. 

Nedanstående diagram visar interaktionseffekten från variansanalysen mellan svårighetsgrad 

och konformitet; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Medelvärde av grad av konformitet 

Variansanalysen visar i tabellen att det finns en interaktionseffekt mellan social påtryckning 

och svårighetsgrad. Avståndet mellan linjerna i diagrammet eller det faktum att de inte ligger 

parallellt visar på en stark interaktionseffekt mellan svårighetsgrad och social påtryckning.   

Ingen signifikant korrelation uppvisades mellan grad av självkänsla och konformitet r = 

0,14. p = 0,34. Ingen signifikant korrelation uppvisades mellan grad av tillhörandeskap och 

konformitet r = 0,22. p = 0,14. Ingen signifikant korrelation uppvisades heller mellan grad av 

riktighet och konformitet r = 0,14. p = 0,36.  

 

Diskussion 

Resultatet visade att individerna i de olika grupperna/betingelserna konformerade under 

socialt tryck mer på enkelt och svårt test gentemot enkelt och svårt test utan sociala 

påtryckningar. Totalt sett gjorde försökspersonerna mer fel under socialt tryck än de gjorde 

utan påtryckningar. Detta innebär att det förekommit konformitet i undersökningen. Graden 

av konformitet i studien visar på samma resultat som Asch klassiska konformitetsexperiment 

(Asch, 1955). 

Skillnaden i antal fel mellan kontrollgrupp och gruppen som utsattes för socialt tryck även 

på det enklare testet visar tydligt att konformitet förekommer även när uppgiften är av enkel 

natur. Precis som Baron och Vandelo skriver minskar förvisso konformiteten med enklare 

uppgifter men det finns fortfarande en tydlig grad av konformitet (Baron & Vandelo, 1996). 
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Svårighetsgrad påverkade graden av konformitet signifikant vilket innebär att desto svårare 

uppgifterna blev desto mer fel gjorde försökspersonerna på testen, både med och utan socialt 

tryck. Att svårighetsgraden var en signifikant variabel visar att studiens metod var rätt 

utformad och att det faktiskt fanns en distinkt skillnad mellan vad som var enkelt och svårt på 

uppgifterna i testet. Manipulationen av svårighetsgraden stöddes av det faktum att 

försökspersoner svarade mer fel och att den uppfattade svårighetsgraden genom 

manipulationskontrollen uppgavs som svårare.  

Den signifikanta interaktionseffekten mellan svårighetsgrad och konformitet är det som 

lyfter just den här studien. Resultatet visade att enklare uppgifter på testet påverkades av 

socialt tryck men konformiteten ökade sedan drastiskt i takt med att uppgifterna blev svårare. 

En osäkerhetsfaktor är en av de orsaker som är intressanta att diskutera här. Det förefaller 

rimligt att försökspersoner värderar självet så högt att de motstår konformiteten när 

bedömningsuppgifterna uppfattas som enkla. Förvisso fanns en grad av konformitet i de enkla 

testerna men fortfarande relativt låg. Däremot börjar försökspersoner tvivla mer på den egna 

uppfattningen allt eftersom bedömningsuppgifterna blir svårare vilket gör att de söker sig till 

andra stöd för sin uppfattning och i detta fall, konfederaterna i rummet.  

Skälet till denna interaktionseffekt går även att koppla till flera andra orsaker. Det låter i 

sig rimligt att försökspersoner som utsätts för stimuli de egentligen inte är helt säkra på söker 

sitt svar från omgivningen vilket leder till att de förlitar sig på och följer gruppens felaktiga 

svar. Trots att konformitet är en grupp process påverkas inte alla i lika stor mån och alla 

påverkas inte av samma typ av konformitet (Cooley, 2009). 

Svårighetsgrad borde i högre grad ha inverkan på den informativa konformiteten när 

uppgifterna blir av svårare natur eftersom informativ konformitet samspelar med behov av 

riktighet och individer som strävar efter att ha rätt söker sig i större grad till gruppen när de 

själva känner sig osäkra (Ross & Nisbett, 1991). 

Att osäkerhet kring svårare test är skälet till interaktionseffekten med konformitet är 

rimligt men det går inte att bevisa huruvida den informativa konformiteten verkat då studien 

inte var utformad för att undersöka konformitetsvarianterna var för sig. En högre grad av 

riktighet kopplad till en högre konformitet i svårare bedömningsuppgifter hade kunnat visa på 

tendenser av att en informativ konformitet verkat i studien, dock visades inga samband mellan 

dessa faktorer.  

Tidigare forskning har visat att försökspersoner med stora behov av graden av riktighet 

konformerar mer på uppgifter i allmänhet därför att deras behov av att söka det rätta svaret 

leder dem till att konformera informativt till majoriteten (Cialdini & Goldstein, 2004). Denna 

studie avsåg undersöka svårighetsgradens inverkan på konformitet och dess koppling till 

bland annat behovet av riktighet. Dock visade studien till skillnad från tidigare forskning inga 

signifikanta samband mellan riktighet och svårighetsgrad. 

Resultatet i studien, vad beträffar interaktionen svårighetsgrad och konformitet skulle 

också kunna belysa den relevans försökspersonerna satte vid uppgiften de presenterades för. 

Tidigare studier har belyst det faktum att individer generellt konformerar mer när de sätter ett 

högre värde vid uppgiften eller finner den mer relevant (Baron & Vandelo, 1996). Studiens 

uppbyggnad med ett tydligt resultat vad det beträffar svårighetsgrad visade att det fanns en 

tydlig skillnad mellan enkelt och svårt. Det skulle därför kunna vara rimligt att 

försökspersoner inte fäste lika mycket relevans vid det alltför enkla testet utan uppskattade 

den svårare uppgiften som mer relevant vilket ledde till mer konformitet. 

Den signifikanta interaktionseffekten mellan svårighetsgrad och konformitet i studien ger 

stöd åt mycket av tidigare forskning. Blakes studie visade precis som denna att konformitet 

ökar exponentiellt med svårighetsgrad på uppgifterna(Blake, Helson & Mouton, 2009).  

Den här studien har enbart inriktat sig på att visa hur konformitet ökar även med 

likformade uppgifter där svårighetsgraden varierar. 
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Konformitet förekommer aldrig i en renodlad form, man finner i regel inte enbart 

informativ eller enbart normativ konformitet utan de två varianterna följs oftast åt och finns 

spår av den ena finns oftast spår av den andra. Relevansen en försöksperson sätter på 

experimentet behöver inte handla om uppgifterna utan kan även bero på gruppen de 

interagerar med. Ridgeways (1992) studie visade att försökspersoner rankar sina in grupper 

väldigt olika. Även om ingen från början belyst gruppens arbete som viktigt samspelar 

försökspersoner olika med gruppen de agerar i efter hur viktig de anser att den är (Ridgeway, 

1992). Relevansen som försökspersonerna i studien kände inför testet, kan istället ha varit 

upplevd relevans inför den in grupp de deltog i, d.v.s. en normativ konformitet vilken ökade 

tillsammans med svårighetsgraden på testet de utförde.    

Vad som menas är att den tilltro som uppstår från försökspersonernas sida gentemot 

konfederaterna ökar allteftersom de blir osäkra på sig själva. Utanförskapet försökspersonen 

känner inför konfederaternas in grupp påverkas av det faktum att uppgifterna blir svårare och 

när försökspersonen känner sig osäker på sin åsikt eftersträvar den istället att ta del av 

konfederaternas åsikt i deras in grupp (Blanton & Croker, 1999). 

Blanton och Crockers (1999) studie beskriver konformitet och självkänsla som en viktig 

del i den jämförelseprocess som försökspersonen använder när den jämför sin egen in grupp 

med konfederaternas in grupp. Den här studien visade inte på några signifikanta korrelationer 

mellan variabeln självkänsla och konformitet vilket skiljer sig från Blantons och Crockers 

studie.       

Likartade studier av Brewer (1999) visade som Blanton och Crocker (1999) att en mindre 

grad av självkänsla ökade med konformitet och svårighetsgrad men åtföljdes även av en högre 

grad av behovet tillhörandeskap. Brewer (1999) menade att i situationer där försökspersoner 

lämnar sin ut grupp för konfederaternas in grupp råder normativ konformitet och 

försökspersonens behov av tillhörandeskap ökar tillsammans med svårighetsgraden (Brewer, 

1999). Den här studien visade heller inga signifikanta korrelationer, interaktioner eller ens 

tendenser på samband mellan tillhörandeskap och konformitets/svårighetsgrad vilket inte 

ligger i linje med Brewers studie.  

 Anledningen till att föreliggande studie inte ger stöd år sambandet mellan personlighet och 

konformitet kan vara att gruppen försökspersoner var alltför homogen med avseende på de 

undersökta personlighetsegenskaperna. En spridning av försökspersoner från olika 

professioner, linjer och klasser hade antagligen gett ett annat resultat vad det beträffar 

personlighetsvariablerna. Högre riktighetsbehov har tidigare kopplats till informativ 

konformitet och högre svårighetsgrad (Cialdini & Goldstein, 2004). Högre behov av 

tillhörandeskap har tidigare kopplats till normativ konformitet och svårighetsgrad/uppgiftens 

relevans (Mcilven & Gross, 1999). Hypotesen om självkänsla var att en högre grad skulle 

fungera som en säkerhet för försökspersonen och skapa en psykisk barriär mot konformitet. 

Istället menar Millon att en högre grad självkänsla fungerar som en styrka för individen och 

gör den mer motiverad att våga sluta nya kontakter vilket tjänar ett konformitetssyfte (Millon, 

1996). Studien fann dock inga samband mellan självkänslan och konformiteten. 

Skälet till detta resultat skulle kunna vara att studien från första början inte avsåg 

undersöka uppdelningen av konformitet i normativ respektive informativ konformitet. Genom 

att inte undersöka dessa två skilda typer av konformitet var för sig blir det också svårare att 

påvisa samband mellan normativ konformitet; höga grader av tillhörandeskap, låga grader 

självkänsla, informativ konformitet; höga grader av riktighetsbehov. 

Socialt tryck påverkar omedvetet, inte bara på ett sätt utan flera. De påtryckningar 

individer utsätts för kommer inte av ett slag utan av många och individer rättar sig omedvetet 

efter gruppen inte bara för att de önskar få rätt utan även för att få uppskattning av dem som 

påverkar(Cialdini & Goldstein, 2004). De fakta som har lagts fram i studien är att konformitet 

har förekommit och att denna ökat exponentiellt med högre svårighetsgrad. Svårigheten är att 
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avgöra huruvida detta berott på merparten informativ eller normativ konformitet. Det faktum 

att inga personlighetsvariabler visade samband med konformitet gör att det enbart går att 

spekulera kring den typ av konformitet som varit mest bidragande. Studiens resultat har 

således givit stöd åt forskning rörande konformitet och svårighetsgrad som Blake, Helson & 

Mouton (2009), Baron & Vandelo (1996) och Hollander (2002) men skiljer sig 

resultatmässigt gentemot tidigare forskning som behandlar personlighetsvariablernas 

inblandning såsom Blantons & Croker (1999), Cialdinis & Goldsteins (2004) och Cooleys, 

(2009).  

 

Slutsats 

Studien sökte från början ringa in den personlighet utifrån tre centrala personlighetsegenskaper som 

påverkar tendensen att konformera åsikterna efter gruppen. Det har nu visat sig att en rapporterad hög 

grad av självkänsla samt ett rapporterat högt behov av tillhörandeskap inte har att göra med huruvida 

individer konformerar sina åsikter efter gruppens. Att uppge en högre grad av självkänsla skapar inte 

en barriär mot konformitet och grupptryck och en högre grad av behovet av tillhörandeskap leder inte 

individer till grupper. Studien uppvisade signifikanta värden i avseende konformitet gentemot 

svårighetsgrad samt signifikanta värden för svårighetsgrad och påtryckning var för sig. Studien har 

givit stöd åt mycket av den tidigare forskning som sökt samband mellan konformitet och 

svårighetsgrad och skiljt sig från den typ av forskning som sökt koppla personlighetsvariabler till 

konformitet, normativ såsom informativ.  

 

Kritik mot studien samt förslag till vidare forskning 

Att tillgänglighetsurvalet var amerikanska psykologistudenter gör att resultaten egentligen 

inte kan generaliseras till en större grupp människor. Klass och status spelar även en roll för 

vilken typ av människor som går på universitet i USA vilket även gör att resultaten speglar en 

viss typ av personer. 

Försökspersonernas kön, etnicitet eller klass var aldrig något som togs i 

uppmärksammande under studien, detta kan ses som en begränsning men syftet med studien 

var heller aldrig att studera dessa variablers inverkan på konformitet. Försökspersonernas 

ålder var det som de alla hade gemensamt, d.v.s. förstaårselever, 19-20 år.  

Manipulationen av svårighetsgraden i studien har utformats till att testa vad den skulle. Ex. 

Baron och Vandelos forskning intresserade sig för den relevans försökspersonerna satte vid 

uppgifterna de utförde (Baron & Vandelo, 1996). Hollander intresserade sig för hur 

försökspersonerna uppfattade/rankade uppgifterna under socialt tryck (Hollander, 2002) och 

Tesser studerade enbart självkänslan gentemot enklare och svårare uppgifter (Tesser, 1995). 

Var och en av dessa studier har haft sin egen prägel på konformitet och sin egen utformning, 

det signifikanta resultatet av svårighetsgraden i denna studie visar att den var korrekt 

utformad och testade sitt speciella syfte. 

Trots att kön inte på något sätt skulle vara en variabel i studien visade de två testerna 

endast manliga ansikten vilket ur ett genusperspektiv skulle kunna leda till orättvisa krav 

mellan män och kvinnor i studien. Har socialt tryck påverkat resultaten lika för alla eller 

spelar de preferenser för minnet in huruvida försökspersonerna lättare kommer ihåg 

manliga/kvinnliga ansikten?   

Att använda sig av försökspersoner från en psykologiklass kan också ses som en 

begränsning då man kan tänka sig att dessa borde lista ut det riktiga syftet med studien dock 

kan här tilläggas att manipulationskontrollen i slutet av experimentet endast uppvisade två 

försökspersoner som listade ut studiens syfte. Gravetter menar att en manipulationscheck är 

av största vikt i denna typ av forskning för att lätt kunna sålla bort de data som annars kan 
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vara felaktiga (Gravetter, 2009,2006). Förslag på framtida forskning är att utföra en liknande 

studie i en annan kultur. Amerika präglas av en starkt individualistisk kultur med ett otroligt 

tävlingsinriktat skolsystem, hur skulle en liknande studie se ut i ”en mer kollektivistisk” 

kultur som den svenska?  
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